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মাদখালি কারা? 

আি মাদালখিা বা মাদখালিরা হি এমন এক লিরকা যারা লনজেজদরজক সািালি 

বজি পলরচয় লদজয় থাজক। রাবী’ ইবজন হাদী আি-মাদখালি এর নামানুসাজর এই 

নামকরণ হয়। যযমন আশ’আরীজদর “আি-আশা’ইরাহ” নামকরন করা হয় ইমাম 

আবুি হাসান আশআরী এর নামানুসাজর। 

“মাদখালি” ছাড়া আরও লবলিন্ন নাজমও তাজদর ডাকা হজয় থাজক, যযমন – 

োলমইয়যাহ: আলিকান আলিম মুহাম্মাদ আমান আি-োলম এর নামানুসাজর এই 

নামকরন করা হয়। বস্তুত এই বযলির মাধ্যজমই উপসাগরীয় যুজের সময় যসৌলদ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনািজয়র সরাসলর পৃষ্ঠজপাষকতায় এই লিরকার উদ্ভব হয়। তাজদর শুরজত 

উজেশয লছি োলযরাতুি আরজব আজমলরকান যসনা যমাতাজয়জনর সরকারী 

লসোজের লবরুজে যযসব আলিম ও দা’ঈ অবস্থান লনজয়লছজিন (জযমন সািার 

আি-হাওয়ালি, সািমান আি-আওদাহ ও সাহওয়াহ আজদািজনর অনযানয 

আজরা অজনজক) যযজকান মূজিয তাজদর লবজরালধ্তা করা ও তাজদর গ্রহনজযাগযতা 

নষ্ট করা। তজব মুহাম্মাদ আি-োলম, রাবী’ আি-মাদখালির মত সুপলরলচত নন, 

এছাড়া লতলন নব্বইজয়র দশজকই মারা যান এবং তার পথভ্রষ্টটা রাবী এর মত এত 

চরম লছি না। 

সািালিয়যাহ োদীদাহ: নবয সািািী/লনও সািালি 

োমাআতুত তাবদী’ ওয়াি লহেরাহ:  কারন এই লিরকার মানহাে হি 

অনযজদরজক লবদআতী লহসাজব আখযালয়ত কজর এবং তাজদরজক বয়কট করা। 

আলদয়যাহ আস সািালিয়যাহ: সািািী দালবদার। 

খুিূি: অথথাৎ পরবতথীজত আগত দি… মুসলিম শরীজির এ হাদীস 
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“তারপর ‘খুিূি’ এর আগমন ঘটজব, যারা এমন কথা বিজব যা তারা বাস্তজব 

করজব না, এবং এমন কাে করজব যা আজদশ করা হয়লন, সুতরাং তাজদর লবরুজে 

যারা লনে হাত দ্বারা লেহাদ করজব যস একেন মু’লমন লহসাজব লচলিত হজব… 

ইতযালদ”। এ লহসাজব এই নাজম অলিলহত করা হজয় থাজক। 

সািালিয়ুযন আহি আি ওয়ািা: সরকাজরর সাজথ ওয়ািা (বদুত্ব/মমত্রী) রাখা 

সািালি (সরকালর সািালি)। মাদখালিজদর এক উপদিই সাহওয়াহ আজদািজনর 

শাইখজদর লবরুজে সহজযালগতা করজত সউলদ আরজবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উজেজশয যিখা 

এক লচলিজত এই নাম বযবহার কজরলছি। পরবতথী সময় এই গ্রুজপর লবজরালধ্তা 

করজত এই নামলট লকছু আলিমজদর দ্বারা বযবহৃত হজয়জছ। 

মুরলেয়াতুি আসর: নবয মুরলেয়া, এ যুজগর মুরলেয়া। প্রকৃত বযাপার হি ‘ইরো’ 

এর দূলষত আদশথ বযাপকিাজব তাজদর অনুগামীজদর মাজে প্রচলিত হজয়জছ। যলদও 

এলট তাজদর সবজচজয় প্রধ্ান ও অনযানয ববলশষ্ট না। 

তজব এ নামগুজিার মধ্য যথজক আমরা বরং তাজদরজক ‘মাদখালি’ বজি ডাকজবা। 

কারণ পূবথ-পলিজম যয বযলি এই দূষণ ছলড়জয়জছ যস হি রালব’ আি মাদখালি। 

আল্লাহ তাজক তার উলচৎ প্রলতদান লদন। আর যস তাজদর আলিমজদর মাজে সবজচজয় 

লবখযাত। 

তাজদর সবজচজয় অননয ববলশষ্ট (তজব তাজদর সবজচজয় খারাপ ববলশষ্টয এলট না) হি 

লহসাজব ‘োরহ’ এবং ‘তাবদী’ সম্পজকথ তাজদর ক্ষলতকর চরমপন্থী অবস্থান। যকান 

হাদীস বণথনাকারী লবশ্বাসজযাগযতার অিাজবর কারজন উি বণথনাকারী সম্পজকথ যদাষ 

লনরূপন করাজক ‘োরহ’ বিা হয়। যযন কার কাছ যথজক হাদীস গ্রহণ করা যাজব 

আর কার কাছ যথজক গ্রহণ করা যাজবনা এটা লনধ্থারন করার যক্ষজত্র এলট হাদীস 

লবজশষজ্ঞজদর েনয দরকারী একলট শাস্ত্র। পরবতথী প্রেজে কার লনকট যথজক জ্ঞান 

আহরণ করা হজব আর কার লনকট যথজক করা হজব না, তা লনধ্থারজনর যক্ষজত্রও 

এলট বযবহৃত হজয়জছ। আর ‘তাবদী’ হি যকান বযলিজক লবদ’আলত লহসাজব 

আখযালয়ত করা। 
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োরহ ও তাবদী’র বযাপাজর তাজদর চরমপন্থী অবস্থাজনর সবজচজয় প্রকাশয উদাহরন 

হি – “জয লবদ’আলতজক লবদ’আতী বজি যঘাষণা কজরনা যস লনজেই লবদ’আতী” 

– এই নীলতর িুি প্রজয়াগ। তারা এই নীলতজত লিক ঐিাজব বযবহার কজর যযিাজব 

খাজরলেরা “জয কালিরজক কালির যঘাষণা কজরনা যসও কালির” – এই সলিক 

নীলতর িুি প্রজয়াগ কজর থাজক। 

গড়পড়তা এবং সাধ্ারণ মাদখালিজদর (সাধ্ারণ মানুষ অথবা আলিম) এই 

চরমপন্থী যচইন তাবদী’ এর শুরু হয় উস্তাদ সালয়যদ কুতুব রালহমাহুল্লাহ-জক লদজয়। 

“জয লবদ’আতীজক লবদ’আতী লহসাজব আখযালয়ত করজব না যস লনজে লবদ’আতী”। 

সুতরাং যয সালয়যদ কুতুব এর ‘তাবদী’ (তাাঁজক লবদ’আতী লহসাজব যঘাষণা করা) 

যথজক লবরত থাকজব যস লনজে একেন লবদ’আতী। এিাজব তাজদর লবদ’আতী 

আখযা যদয়া চিজত থাজক যতক্ষণ না পৃলথবীজত তাজদর দজির কজয়কেন সদসয 

ছাড়া বালক সকজির নামই “লবদ’আতী”-জদর খাতায় চজি যায়। 

তাজদর চরমপন্থার অবস্থা যতা এমন যয, তাজদর মজধ্য পূবথবতথী আহিুি লবদআহর 

ববলশষ্টয প্রকালশত হজয়জছ, যা হি তাজদর এই লিরকা যিজে যিজে আরও অজনক 

উপদি বতলর হজয়জছ। যযমন লকছু বযলি লকছু লকছু লবষজয় রালব’ এর 

পক্ষাবিম্বনকারী। আবার লকছু বযলি লমশজরর আবুি হাসান আি মা’লরবী এর 

পক্ষাবিম্বনকারী। লবিলির সূচনা হজয়জছ যখন আবুি হাসান আি মা’লরবী যখন 

লকছু বযলিজদরজক লবদ’আতী আখযা যদয়া যথজক লবরত থাজক (এছাড়া আরও লকছু 

কারন লছি)। তখন আি-মা’লরবী লবদ’আলত লহসাজব যঘালষত হয়। যারা আবুি 

হাসান আি-মা’লরবীজক লবদ’আতী আখযালয়ত করা যথজক লবরত থাজক তাজদরও 

লবদ’আলত আখযা যদওয়া হয়। েডথালন মাদখালিরা – যারা লনজেজদর শাইখ 

আিবানীর ছাত্র বজি দাবী কজর। তজব এ দাবী লমথযা লহসাজব প্রমালণত হজয়জছ। 

শাইখ আিবানীর ঘলনষ্টেনজদর মজধ্য আবু মালিক মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরাহ এ 

দালবজক লমথযা সাবযস্ত কজরজছ, এ লনজেও একেন প্রিন মাদখালি) – এজদর 

অেিুথি। 
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মাদখালিজদর লবদ’আহ ও পথভ্রষ্টতার অেিুথি হি –   

    এই লবশ্বাস রাখা যয, মানবরলচত আইন প্রনয়ন, শরীয়াহ লদজয় শাসন করা 

যথজক সম্পূণথিাজব লবরত থাকা, অথবা শরীয়াহ লদজয় শাসজনর লবজরালধ্তা বা এজক 

প্রলতহত করা, তাগুজতর কাজছ লবচার প্রাথথনা করা, এ সবই যকবি যছাট কুির। 

তারা মজন কজর যয এসব কাে শুধ্ুই যছাট কুির আর এসব কাে কাউজক দ্বীন 

যথজক যবর কজর যদয় না,  ইলস্তহিাি বযতীত। ইজস্তহিাি হজে যকান গুনাহজক 

হািাি মজন করা। সুতরাং তারা ইলস্তহিাি এর শতথাজরাপ কজর কুির আকবর ও 

লশরজক আকবরজক যছাট কুির এবং চুলর, বযলিচার, মদযপান ইতযালদর মত গুনাহ 

এর সমতুিয সাবযস্ত কজর। 

    যকান বযলিজক মুসলিম লহসাজব িায়সািা যদয়ার েনয আ’মাি লবি আরকান 

তথা ‘কাজে পলরণত করা’ এটা ঈমাজনর অংশ বা শতথ যকানটাই নয়। সুতরাং 

তাজদর মজত যকান বযলি যলদ কখজনা সািাত আদায় না কজর, কখজনা যাকাত 

আদায় না কজর, কখজনা লসয়াম পািন না কজর, হজ্ব না কজর, কখজনা ওযু কজর 

না, কখজনা তাহারাত অেথন না কজর ইতযালদ, তারপরও যস মুসলিম লহসাজব সাবযস্ত 

হজব। এবং যশষপযথে তার ইসিাম নালক তাজক োহান্নাজমর আগুন যথজক মুলি 

যদজব। এমন বযলিজক তারা শুধ্ুমাত্র একেন গুনাহগার লহসাজব আখযালয়ত করজব। 

কালির নয়। সুতরাং তারা এজক্ষজত্র পূবথবতথী মুরলেয়াজদর অনুসরণ কজরজছ।উজল্লখয 

যয তাজদর অজনজক তালিক আজিাচনার সময় এসব লবষয় অস্বীকার কজর এবং 

আহিুস সুন্নাহর কথা নকি কজর। লকন্তু বাস্তজব প্রজয়াজগর যক্ষজত্র তারা লনজেজদর 

এই েঘনয আলকদা অনুযায়ী-ই লসোে যদয়। অথথাৎ তাজদর মুজখর কথা বা 

রচনাবিীজত তারা লনজেজদর আহিুস সুন্নাহ লহসাজব উপস্থাপন কজর লকন্তু তাজদর 

কাে প্রমান কজর যয তারা মুরলেয়াজদর মাযহাজবর উপজর আজছ। 

    পালথথব েীবজনর লনয়মকানুন সংক্রাে লবষজয় উের লবি োহি বা অজ্ঞতার 

অেুহাজতর অলতরলিত বযবহার। কাজেই যয লনজেজক মুসলিম বজি দালব কজর, 

সবথাবস্থায়, সকি যপ্রক্ষাপজট তারা তাজক মুসলিম সাবযস্ত কজর থাজক। সুতরাং 
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তাজদর কাজছ উসুিুলেন, েুরুলরয়াজত দ্বীন, আর খালি অথথাৎ যযসব লবষজয় 

অজপক্ষাকৃত কম স্পষ্ট – যসগুজিার যকান পাথথকয যনই। লদ্বজনর যমৌলিক লিলি, 

দ্বীজনর যযসব লবষয় োনা আবলশযক আর যযসব লবষয় সুক্ষ ও অজপক্ষাকৃত অপষ্ট 

– সবলকছুই তাজদর কাজছ সমান। সবলকছুর বযাপাজর হুকুম একই। মাদখালিজদর 

মজত, যয বযলি মুসলিমজদর মাজে বড় হজয়জছ আর যয হয়লন – তাজদর দুইেজনর 

যক্ষজত্রই অজ্ঞতা একইরকম আর অজ্ঞতার অেুহাত একইরুম। অজ্ঞতার অেুহাত 

যদওয়ার যক্ষজত্র দুইেজনই তাজদর কাজছ সমান। একেন নও মুসলিম আর যয নও 

মুসলিম না – এই দুইেজনর যক্ষজত্রও তাজদর মজত অজ্ঞতার মাত্রা ও অেুহাজতর 

যক্ষজত্র যকান পাথথকয যনই। যলদ এরা লবলিন্ন স্পষ্ট কুির ও লশরক আকবজর পলতত 

হয় তাহজিও সবথাবস্থায় মাদখালিজদর মজত এরা মুসলিম, কারন “অজ্ঞতার 

অেুহাজতর সম্ভাবনা”! তাজদর এই লবভ্রালে তাউলয়জির (িুি বযাখযা) এর যক্ষজত্রও 

প্রজযােয। আর এই তাউলয়জির অেুহাত লদজয় তারা এমন অজনক শাসজকর েনয 

অেুহাত দাড় করায় যারা লনজেজদর মানবরলচত আইন রচনার যক্ষজত্র ইলস্তহিাজির 

কথা সরাসলর মুজখ যঘাষণা কজরজছ অথবা যসকুিালরেজমর মজতা সুস্পষ্ট ও 

লনজিথোি কুিজরর কথা বজি শরীয়াহ দ্বারা শাসনজক অস্বীকার কজরজছ। 

    কালিরজদর সাজথ সজবথাচ্চ পযথাজয়র ওয়ািা (মমত্রী/বন্ধুত্ব) –জক তারা কুির 

আকবর মজন কজর না, যলদ না যস বযলি কুিরজক অেরীণ কজর। অথথাৎ বযলি যলদ 

কুিজরর ধ্মথজক সাহাযয করজত ইেুক অথবা আল্লাহর দ্বীনজক লনমূথি করজত ইেুক 

না হয়, তাহজি মাদখালিজদর মজত কুিিাজরর সাজথ সজবথাচ্চ পযথাজয়র ওয়ািা কুির 

আকবর না। সুতরাং যকউ যলদ ইসিাজমর লবরুজে কু্রজসজড যনতৃত্ব যদয়, সম্পদ 

এবং রি দ্বারা এজত সমথথন-সহজযালগতা কজর – তারপরও যস মুসলিম লহসাজবই 

যথজক যাজব! যতক্ষন পযথে না যস বযলি মুজখ তার অেজরর কুিজরর ইো অেরীন 

থাকার কথা যঘাষণা করজব না তজতাক্ষণ এসবলকছু করার পরও এ যিাকজক 

মুসলিম গণয করা হজব! সুতরাং তাজদর এই নবউদ্ভালবত শতথ পূণথ হওয়া ছাড়া তারা 

আসজি এই কােগুজিাজক কুির মজন কজর না। 
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    তারা লবশ্বাস কজর যয লেহাদ কখজনাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর িরজয 

আইন হজত পাজরনা। এছাড়াও লেহাজদর বযাপাজর তারা আজরা লবশ্বাস কজর যয 

একলট ইসিামী রাজষ্ট্রর অলস্তত্ব ও এই রাজষ্ট্রর ইমাজমর অনুমলত ছাড়া যকান ধ্রজনর 

লেহাদ োজয়ে যনই। ইমাজমর লনজদথশ ছাড়া তারা লেহাদজক লনলষে মজন কজর। এবং 

এসবই তারা রক্ষণাত্মক লেহাজদর বযাপাজর মজন কজর। 

    মুরতাদ শাসক ও তাজদর যসনাজদর যারা তাকলির কজর তাজদরজক মাদখালিরা 

‘খাজরলে’ বা ‘তাকলিলর’ আখযালয়ত কজর। এ সকি মুরতাদ শাসকজদর আনুগতয 

তযাগ করা, তাজদর লবরুজে লবজরাহ করাজক মাদখালিরা লনলষে মজন কজর, এবং 

এজত বাাঁধ্া যদয় – কারন তারা এসব শাসকজদর মুসলিম শাসক মজন কজর। এমনলক 

যলদ তারা ইছু লকছু শাসকজক কালিরও মজন কজর, তবুও তারা তাজদর লবরুজে 

লেহাদজক অমবধ্ মজন কজর, একারজন যয, এলট যকান ইসিামী রাষ্ট্রপ্রধ্ান এর 

যনতৃজত্ব হজে না। 

    চিমান ঘটনাবিী সম্পজকথ সজচতনতা বা লিকহুি ওয়ালকর গুরুত্ব হািকা কজর 

ও তুেতালেিয কজর। বজি এগুজিা শুধ্ুমাত্র শাসক ও আলিমজদর েনয, 

সবথসাধ্ারজণর েনয এগুজিা োনার প্রজয়ােন যনই। এই লনজবথাধ্ ধ্ারণার কারজনই 

অজনক সাধ্ারণ মুসলিমজক তাজদর িূখজের শাসকজক মুসলিম শাসক বজি মজন 

কজর। কারন এই শাসকজদর কুির সম্পজকথ তারা যবখবর থাজক। যার িজি এই 

সাধ্ারন েনগজণর অজনজক এই মুরতাদ শাসকজদর একলনষ্ঠ যগািাম ও কমথচারী 

হজয় তাজদর রাজহ লনজেজদর উৎসগথ কজর যদয় 

    তারা যাজদরজক লবদ’আলত আখযালয়ত কজরজছ এমন সুলনলদথষ্ট লকছু বযলির 

বযাপাজর মানুজষর অবস্থান পরীক্ষা করা। যলদ যকান বযলি তাজদর এ ধ্রজনর তাবদী’ 

এর সাজথ একমত যপাষণ কজর তজব যস তাজদর বন্ধু হজয় যায়, আর যলদ একমত 

যপাষণ না কজর তজব যস বযলি তাজদর এক শত্রু লহসাজব লচলত্রত হয়, এবং তার 

উপর আক্রমন শুরু হজয় যায়। তারা লবলিন্ন বযলিজক লবদ’আলত আখযালয়ত কজর 

উপজর উজল্ললখত লবলিন্ন ভ্রাে ধ্ারনার উপর লিলি কজর। যযমন – শাইখ আব্দুল্লাহ 
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আযযাম রহ. বজিজছন লেহাদ িরজয আইন। মাদখালিজদর মজত এটা লবদ’আত। 

সুতরাং লতলন (শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.) লবদ’আতী। মসলেজদ যকান যিাক 

বিবয লদজে, তারা তাজক লেজজ্ঞস করজব “আব্দুল্লাহ আযযাম সম্পজকথ যতামার 

কী ধ্ারণা?” যলদ যস বজি, উলন একেন িাজিা মানুষ – তাহজি তারা এই বযলিজক 

এখন লবদআলত বিা শুরু করজব অথবা তাজক সজদহিােনজদর তালিকািুি কজর 

রাখজব। 

    সরকার ও রােনীলতর প্রজে তারা অন্ধিাজব সরকাজরর লনজয়ালেত আলিমজদর 

অনুসরণ কজর। কাজেই যলদ সরকাজরর কমথচারী যকান আলিম লিলিস্তীজন 

ইয়াহুলদজদর সাজথ শালের কথা বজি, তাহজি মাদখালিরাও যতাতাপালখর মত যসটা 

আউলড়জয় যায়। যযমন – শাইখ ইবজন বাে অথবা শাইখ ইবজন উসাইলমন মাদখালি 

নন, যলদও এটা হজিও হজত পাজর যয মাদখালিজদর লকছু মূিনীলতগুজিার লকছু 

শাখা-প্রশাখা তাজদর মজধ্য যথজক থাকজত পাজর। মাদখালিরা অন্ধিাজব রােনীলত 

ও সরকাজরর বযাপাজর এই শাইখজদর মতামত যযজহতু তারা সরকার লনযুি আলিম 

লছজিন। 

    অল্প লকছু সংখযক বযলিজক এরা আলিম ও সলিক “মানহাজের উপর” থাকা 

বজি মজন কজর। এই অল্প কজয়কেন ছাড়া আর কাউজক এই মানহাজের বযাপাজর 

প্রে করা যাজব না। এই মানহাে এর কলবরােজদর মজধ্য আজছ রাবী’ আি-

মাদখালি, উবাইদ আি োলবরী প্রমুখ। ‘োরহ’ এবং তাবদী’ এর বযপাজর 

মাদখালিরা অন্ধিাজব এজদর অনুসরণ কজর থাজক। 

    মাদখালিজদর স্বািালবক প্রবণতা হি আজি-জসৌদ শাসকজগাষ্ঠীজক যযজকান 

মূজিয সমথথন করা। এটাজক তারা পলবত্র দালয়ত্ব মজন কজর। তজব অলধ্কাংশ তাগুত 

শাসকজগাষ্ঠীর বযাপাজর তাজদর অবস্থান হি আনুগতয ও সলক্রয় সমথথজনর। তজব 

তাজদর যকউ যকউ লসলরয়া, লিলবয়া (গাোলি) এর শাসকজগাষ্ঠীর উপর তাকলির 

কজর। লকন্তু সবথদা, সবথাবস্থায় োনপ্রান লদজয় যসৌলদ শাসকজগাষ্ঠীর প্রশংসা, সমথথন 

ও ববধ্তা যদয়ার বযাপাজর তাজদর লনজেজদর মজধ্য বিা যায় ইেমা আজছ। 
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    যযসব কাে আজদৌ লবদআত না, বরং দ্বীন ইসিাজমর সজবথািম আমজির 

অেিুথি, যসগুজিা লনজয়ও তারা খুব দ্রুত ও অবিীিায় মানুষজক লবদাআতী বজি 

যঘাষনা কজর। যযমন লেহাদ। আর যলদ যকান বযলি এমন লকছুজত পলতত হয় যা 

আসজিই লবদআত, তাহজি তারা পুজরাপুলরিাজব ঐ বযলির প্রশংসা করা এবং তার 

লিলখত রচনাবিী পড়ার উপর লনজষধ্াজ্ঞা আজরাপ কজর। যযমন উস্তাদ সাইদ কুতুব 

রালহমাহুল্লাহ লকছু লবষজয় লবদআজত পলতত হজয়লছজিন। লকন্তু এ একই কথা অতীত 

ও বতথমাজনর অজনক আলিজমর যক্ষজত্র প্রজযােয যাজদর কথা আহিুস সুন্নাহও 

উেৃলত লহসাজব বযবহার কজর আবার মাদখালিরাও কজর। যযমন – ইবজন হাযম, 

ইমাম নববী, ইবজন হাের প্রমুখ। অথচ সাইদ কুতুব বা তাাঁর মজতা অনযানযজদর 

যবিায় তারা সম্পূণথিাজব তাাঁজদর বই পড়াজক লনলষে বজি থাজক। 

    যযজহতু মুরতাদ শাসকজদর অজনকজকই মাদখালিরা শরয়ীিাজব ববধ্ মুসলিম 

শাসক আর এই শাসকজদর লবরুজে লবজরাহকারীজদর খাজরলে মজন কজর। তাই 

এসব শাসকজদর সাজথ বমত্রী ও বন্ধুত্বজক তারা ববধ্তা যদয় এবং একেন মুসলিজমর 

লবরুজে মুরতাদ শাসকজগাষ্ঠীজক সহায়তা করা এরা োজয়ে এমনলক উিম কাে 

মজন কজর। আর এলট হি মাদখালিজদর সবজচজয় লবপদেনক ববলশষ্টয। কারন এর 

মাধ্যজম তারা মুসলিম লবরুজে মুরতাদজদর সহায়তা কজর, গুপ্তচরবৃলি কজর এবং 

মুসলিমজদর মুরতাদ শাসকজদর বালহনীগুজিার হাজত ধ্লরজয় যদয়। আর কাযথত এলট 

মুদ্বাহারা অথথাৎ মুসলিমজদর লবরুজে মুশলরকজদর সহায়তা করা। 

মাদখালিরা যশষ পযথে এমন সব অবস্থান গ্রহন কজর যা ইসিাজমর শত্রুজদর 

উপকাজর আজস আর উম্মাহর েনয ক্ষলতকর হয়, যা খাজরলেজদর কাযথকিাজপর 

সাজথ সাদৃশযপূণথ। কারন খাজরলেরা আহজি ইসিামজক হতযা কজর আর মুশলরকজদর 

যছজড় যদয়। 


